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AtenŃie la desfiinŃări, cînd şi de ce au avut şi au loc!? 
 

ObservaŃie !   
 A existat înainte de Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi a OŃelului (C.E.C.O.) Cartelul 
internaŃional al oŃelului  = uniune monopolistă internaŃională, înfinŃată în anul 1926 de monopolurile 
capitaliste din industria siderurgică din Germania, FranŃa, Belgia, Luxemburg şi Saar, cu scopul stabilirii 
controlului asupra pieŃei mondiale a oŃelului. În anul 1931, din cauza marii crize economice şi a ascuŃirii 
concurenŃei pentru obŃinerea de condiŃii mai avantajoase de desfacere, cartelul s-a destrămat. 

Saar-( za : r ) = Land în sud-vestul R.F.Germaniei. SuprafaŃă : 2567 km2.    PopulaŃia : 1102600 loc.  
( în anul 1963 ).  

După reconstruirea lui în anul 1933, Cartelul interna Ńional al oŃelului a încheiat înŃelegeri şi cu 
unele monopoluri din Anglia şi S.U.A.; astfel întreaga producŃie capitalistă a oŃelului a intrat sub controlul 
cartelului. 
 Între membrii cartelului s-a împărtit piaŃa mondială, s-au stabilit cote de producŃie, de import şi 
export şi preŃurile de vînzare. 
 Înaintea celui de-al doilea război mondial cartelul s-a destămat oficial, pentu a doua  oară, însă 
principalii săi participanŃi au continuat să Ńină legături între ei. 

„Integrare” = politică promovată de unele Ńări după cel de-al doilea război mondial şi concretizată în 
formarea ( înfiinŃarea ) unor organizaŃii internaŃionale cu caracter integraŃionist (respectiv a unui spaŃiu 
economic unificat). 
 Astfel apar:  
 După cel de-al doilea război mondial, datorită schimbării raportului de forŃe între Ńările capitaliste, a 
fost creată o nouă uniune monopolistă internaŃională: Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului  
( C.E.C.O.) . 

-1-Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului (C.E.C.O.)  = organizaŃie internaŃională 
guvernamentală, cu sediul la Bruxelles(Brősel). Fondată prin tratatul de la Paris din anul 1951 pe baza 
„planului Schuman” îşi începe activitatea în anul 1952, în scopul formării unei pieŃe comune a cărbunelui şi 
a produselor siderurgice, în vederea unei repartizări mai judicioase a producŃiei şi a creşterii productivităŃii 
muncii în statele membre. 
 [ Planul Schuman  = ministrul francez de externe, Robert Schuman, propune la 9 mai 1950 ca 
producŃia de cărbune şi oŃel a FranŃei şi Germaniei Federale să fie plasată sub o autoritate comună ; scopul 
era integrarea acesteia în stucturile politice şi economice europene(„Solidaritatea producŃiei , astfel realizată, 
va face ca orice război între FranŃa şi Germania să devină nu numai de neconceput, ci şi imposibil din punct 
de vedere material”). Este începutul operei de integrare europeană.] 

Tratatul de la Nisa ( Nice [ nis ])-oraş în sud-estul FranŃei- semnat la 26 februarie 2001- care 
modifică Tratatul  privind Uniunea Europeană, Tratatul instituind Comunit ăŃile Europene şi anumite 
acte conexe. 
 Aici tratatul privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi a OŃelului (C.E.C.O.) s-a desfiinŃat 
(a expirat)  [vezi pag.488 din Documente de bază ale ComunităŃii şi Uniunii Europene ediŃia a II-a, Editura 
Polirom, Iaşi 2002-coordonator Valentin Constantin referitor la Tratatul de la Nisa, iar la TVR1 pe 23 iulie 
2002 s-a dat jos drapelul de către fostul preşedinte al Comisiei Europene, Romano Prodi], iar 
responsabilitaŃile şi bunurile sale au fost preluate de Comunitatea Europeană - se numea curent „Pia Ńa 
Comună” , actualmente se numeşte Comunitatea Europeană (C.E.)  [conf. Tratatului privind Uniunea 
Europeană semnat la Maastricht ( Ma:striht ) în 7 februarie 1992 vezi art. G1 care spune : sintagma 
„Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.)” este înlocuită cu sintagma „Comunitatea Europeană” ] . 

-2- Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ( EURATOM ) = organizaŃie internaŃională 
guvernamentală cu sediul la Bruxelles. Fondată prin tratatul separat de la Roma (o dată cu C.E.E.) din anul 
1957, îşi începe activitatea în anul 1958, în scopul coordonării politicilor statelor membre în domeniul 
cercetării nucleare şi al  creării unei pieŃe comune pentru materiale şi echipamente nucleare. 

 Unii politicieni europeni susŃin desfiinŃarea ComunităŃii Europene a Energiei Atomice  
( EURATOM ) , aşa cum s-a întîmplat şi cu Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului 
(C.E.C.O.), iar Comunitatea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice să fuzioneze 
într-o nouă Comunitate Europeană. 

Curios! După ce au pus mîna pe tot, adică oŃel, cărbune, curent electric (vor pune – au pus deja), iar 
au cerut şi cer desfiinŃarea lor, adică a acestor comunităŃi.  



2 

 
P.S. 

SCURT ISTORIC DESPRE UNIUNEA EUROPEANĂ ( U. E.) 
 
 
 „Integrare” = politică promovată de unele Ńări după cel de-al doilea război mondial şi 
concretizată în formarea ( înfiinŃarea ) unor organizaŃii internaŃionale cu caracter 
integraŃionist (respectiv a unui spaŃiu economic unificat). 
 Astfel apar:  
-1- Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului (C.E.C.O.)=organizaŃie 
internaŃională guvernamentală, cu sediul la Bruxelles(Brősel). Fondată prin tratatul de la 
Paris din anul 1951 pe baza „planului Schuman” îşi începe activitatea în anul 1952, în 
scopul formării unei pieŃe comune a cărbunelui şi a produselor siderurgice, în vederea unei 
repartizări mai judicioase a producŃiei şi a creşterii productivităŃii muncii în statele membre. 
 [ Planul Schuman=ministrul francez de externe, Robert Schuman, propune la 9 mai 
1950 ca producŃia de cărbune şi oŃel a FranŃei şi Germaniei Federale să fie plasată sub o 
autoritate comună ; scopul era integrarea acesteia în stucturile politice şi economice 
europene(„Solidaritatea producŃiei , astfel realizată, va face ca orice război între FranŃa şi 
Germania să devină nu numai de neconceput, ci şi imposibil din punct de vedere material”). 
Este începutul operei de integrare europeană.] 
      Membri fondatori: Belgia, FranŃa, R.F.G.,Italia, Luxemburg, Olanda. 

Tratatul a mai fost modificat la fel ca la Comunitatea Europeană. 
 Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi a OŃelului(C.E.C.O.) face parte din 
ComunităŃile Europene. 
 Tratatul privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi a OŃelului (C.E.C.O.) s-a 
desfiinŃat (a expirat)  [vezi pag.488 din Documente de bază ale ComunităŃii şi Uniunii 
Europene ediŃia a II-a, Editura Polirom, Iaşi 2002-coordonator Valentin Constantin referitor 
la Tratatul de la Nisa, iar la TVR1 pe 23 iulie 2002 s-a dat jos drapelul de către fostul 
preşedinte al Comisiei Europene ,Romano Prodi], iar responsabilitaŃile şi bunurile sale au 
fost preluate  de Comunitatea Europeana(C.E.). 
  ObservaŃie ! 
 A existat înainte de Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi a OŃelului(C.E.C.O.) 
Cartelul interna Ńional al oŃelului=uniune monopolistă internaŃională, înfinŃată în anul 1926 
de monopolurile capitaliste din industria siderurgică din Germania, FranŃa, Belgia, 
Luxemburg şi Saar, cu scopul stabilirii controlului asupra pieŃei mondiale a oŃelului. În anul 
1931, din cauza marii crize economice şi a ascuŃirii concurenŃei pentru obŃinerea de condiŃii 
mai avantajoase de desfacere, cartelul s-a destrămat. După reconstruirea lui în anul 1933, 
Cartelul interna Ńional al oŃelului a încheiat înŃelegeri şi cu unele monopoluri din Anglia şi 
S.U.A.; astfel întreaga producŃie capitalistă a oŃelului a intrat sub controlul cartelului. 
 Între membrii cartelului s-a împărtit piaŃa mondială, s-au stabilit cote de producŃie, de 
import şi export şi preŃurile de vînzare. 
 Înaintea celui de-al doilea război mondial cartelul s-a destămat oficial, pentu a doua  
oară, însă principalii săi participanŃi au continuat să Ńină legături între ei.     După cel de-al 
doilea război mondial, datorită schimbării raportului de forŃe între Ńările capitaliste, a fost 
creată o nouă uniune monopolistă internaŃională: Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi 
OŃelului ( C.E.C.O.) .  
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Saar-( za : r )=Land în sud-vestul R.F.Germaniei. SuprafaŃă : 2567 km2.    PopulaŃia : 

1102600 loc. ( în anul 1963 ). 
-2- Comunitatea Economică  Europeană (C.E.E.)-se numea curent „Pia Ńa 
Comună”,actualmente se numeşte Comunitatea Europeană (C.E.)  [conf. Tratatului 
privind Uniunea Europeană semnat la Maastricht ( Ma:striht ) în 7 februarie 1992 vezi art. 
G1 care spune : sintagma„Comunitatea Economică Europeană” este înlocuită cu sintagma 
„Comunitatea Europeană” ] =organizaŃie internaŃională guvernamentală, de integrare 
economică, cu sediul la Bruxelles, creată în urma semnării Tratatului de la Roma din 25 
martie 1957( intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958 ) în scopul creării unei pieŃe comune prin 
armonizarea politicilor economice şi eliminarea obstacolelor din calea liberei circulaŃii a 
persoanelor şi capitalurilor statelor membre. 
 Membri fondatori : Belgia, FranŃa, R.F.G.,Italia, Luxemburg, Olanda. 

După semnare, tratatul a fost modificat în primul rînd prin Actul Unic European din 
17şi 28 februarie 1986 şi prin Tratatul privind Uniunea Europeană ( cunoscut ca Tratatul de 
la Maastricht ) din 7 februarie 1992, cît şi prin numeroase acte normative speciale, ca tratatul 
de fuziune a executivelor din 1965, tratatele care modifică anumite poziŃii bugetare etc. 
 Tratatul a mai fost modificat cu ocazia unor lărgiri a ComunităŃilor Europene, prin 
Actele de Adeziune din 22 ianuarie 1972 ( integrarea Regatului Danemarcei, a Irlandei şi a 
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord ), din 28 mai 1979  
( integrarea Republicii Elene ), din 12iunie 1985 ( integrarea Regatului Spaniei şi a 
Republicii Portugheze ) şi din 24 iunie 1994 ( integrarea Republicii Austriei, a Republicii 
Finlanda şi a Regatului Suediei ) şi prin diverse alte acte (de exemplu Tratatul de la 
Amsterdam ). 
 La Copenhaga s-a hotărît pe 13 decembrie 2002 primirea a încă 10 Ńări ( atunci 
România şi Bulgaria au fost amînate ). 
 Pe 16 aprilie 2003 au semnat Tratatul de integrare la Atena (în Grecia)  cele 10 Ńări: 
Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia, Lituania, Letonia, Slovenia, Estonia, Cipru şi Malta, iar 
primirea efectivă începînd cu data de 1 mai 2004. 
 România a semnat un nou acord de cooperare economică cu Comunitatea Europeană 
în anul 1991. 
 Comunitatea Europeană(C.E.) face parte din ComunităŃile Europene. 
 -3- Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ( EURATOM )= organizaŃie 
internaŃională guvernamentală cu sediul la Bruxelles. Fondată prin tratatul separat de la 
Roma ( o dată cu C.E.E.) din anul 1957, îşi începe activitatea în anul 1958, în scopul 
coordonării politicilor statelor membre în domeniul cercetării nucleare şi al  creării unei pieŃe 
comune pentru materiale şi echipamente nucleare. 

Unii politicieni europeni susŃin desfiinŃarea ComunităŃii Europene a Energiei 
Atomice ( EURATOM ), aşa cum s-a întîmplat şi cu Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui şi OŃelului (C.E.C.O.), iar Comunitatea Europeană şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice să fuzioneze într-o nouă Comunitate Europeană. 

Membri fondatori: Belgia, FranŃa, R.F.G.,Italia, Luxemburg, Olanda. 
Tratatul a mai fost modificat la fel ca la Comunitatea Europeană. 

 Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ( EURATOM ) face parte din  
ComunităŃile Europene. 
 -4- ComunităŃile Europene= sistem de organizaŃii internaŃionale guvernamentale, cu 
sediul la Bruxelles, creat prin tratatul de la Bruxelles din anul 
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1965, intrat în vigoare în anul 1967, în scopul coordonării activităŃii celor trei entităŃi:          
  a)- Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului (C.E.C.O.) ; 
  b)-Comunitatea Economică Europeană ( PiaŃa Comună ) actualmente 
Comunitatea Europeană ( C.E.) ; 
  c)- Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ( EURATOM ) . 
 Membri fondatori: Belgia, FranŃa, R.F.G.,Italia, Luxemburg, Olanda. 

Tratatul a mai fost modificat la fel ca la Comunitatea Europeană. 
 Toate cele trei comunităŃi au aceiaşi membri şi aceleaşi organe principale . 
 Principalele organe sînt Comisia ComunităŃilor Europene, Consiliul European  
( format din şefi de guvern ), Consiliul Ministerial, Parlamentul (Vest-) European (Adunarea 
Europeană ), Curtea de JustiŃie şi Curtea de Control Financiar. 
 Alte organe comune: Banca Europeană de InvestiŃii, Comitetul Economic si Social, 
Fondul European de Cooperare Monetară ş.a. 
 Consiliul Ministerial în anul 1971, a adoptat un program privind realizarea unei uniuni 
economice şi monetate, în vederea deplasări treptate a centrelor de decizie economică de pe 
plan naŃional pe plan comunitar si a creării unui sistem monetar de flotare concentrată. 
 -5- Actul Unic European- semnat la Luxemburg, la17 februarie 1986, şi la Haga,  la 
28 februarie1986 [ publicat în Jurnalul Oficial al ComunităŃilor Europene (JOCE) Legea 169 
din 29 iunie 1987] ; a intrat în vigoare la 1 iulie 1987. 
 Acest tratat arată voinŃa de a continua opera începută cu tratatele institutive ale 
ComunităŃilor Europene şi de a transforma ansamblul relaŃiilor dintre statele lor  
într-o Uniune Europeană, conform declaraŃiei solemne de la Stuttgart (Ştútgart-oraş în 
Germania), din 19 iunie 1983. 
 Au hotărît să înfăptuiască această Uniune Europeană pe baza ComunităŃilor Europene 
care funcŃionează după propriile lor reguli. 
 ComunităŃile Europene fiind formate din :     
                  a)- Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului (C.E.C.O.) ;  
                  b)-Comunitatea Economică Europeană ( PiaŃa Comună )  actualmente 
Comunitatea Europeană ( C.E.) ; 
        c)- Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ( EURATOM )  
 -6-Tratatul privind Uniunea Europeană-semnat la Maastricht (Ma:striht-oraş în 
sud-estul Olandei) în 7 februarie 1992. Cunoscut ca Tratatul de la Maastricht . 
 łările ini Ńiatoare ( fondatoare ) sînt : Belgia, Danemarca, R.F.G., Grecia, Spania, 
FranŃa, Irlanda, Italia,  Luxemburg, Olanda, Portugalia şi Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord.  
 Prin prezentul tratat, Înaltele PărŃi Contractate instituie între ele o Uniune Europeană, 
denumită în continuare „Uniune”.  
 Uniunea are la bază ComunităŃile Europene, precum şi formele de cooperare 
prevăzute în prezentul tratat. 
 Ea are sarcina de a organiza, într-un mod coerent şi solidar, relaŃiile dintre statele 
membre şi dintre popoarele lor. 
  ComunităŃile Europene fiind formate din :      
                      a)- Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului (C.E.C.O.) ;  
                      b)-Comunitatea Economică Europeană ( PiaŃa Comună ) actualmente 
Comunitatea Europeană ( C.E.) ; 
  c)- Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ( EURATOM )  
 Uniunea îşi propune următoarele obiective : 
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-promovarea unui progres economic şi social echilibrat şi durabil, în  

special prin crearea unui spaŃiu fără frontiere interne, prin întărirea coeziunii economice şi 
sociale şi prin stabilirea unei uniuni economice şi monetare cuprinzînd, în viitor, monedă 
unică, conform dispoziŃiilor prezentului tratat ; 
   -afirmarea identităŃii sale pe scena internaŃională, în special prin 
implementarea unei politici externe şi de securitate comune, inclusiv prin definirea, în 
perspectivă, a unei politici de apărare comune, care să poată conduce, în viitor, la o 
apărare comună ; 
   -întărirea protecŃiei drepturilor şi intereselor cetăŃenilor statelor membre 
prin instituirea unei cetăŃenii a Uniunii ; 
   -dezvoltarea unei cooperări strînse în domeniile justiŃiei şi afacerilor 
interne ; 
   -menŃinerea integrală a acquis-ului comunitar şi dezvoltarea lui, pentru a 
stabili, în conformitate cu procedura prevăzută de articolul N, paragraful 2  
( din prezentul tratat ), în ce măsură ar fi necesară o revizuire a politicilor şi formelor de 
colaborare instituite prin prezentul tratat, în vederea asigurării eficacităŃii mecanismelor şi 
instituŃiilor comunitare. 

 [ art.N parag.2-spune „În 1996 va fi convocată o conferinŃă a reprezentaŃilor 
guvernelor statelor membre pentru a examina, conform obiectivelor enunŃate în articolele A 
şi B din dispoziŃiile comune, dispoziŃiile prezentului tratat pentru care s-a preconizat o 
revizuire” ]. 

Institu Ńiile ComunităŃii  sînt cele enumerate mai jos şi au sediul astfel : 
 a)- Parlamentul European= la Strasbourg ( unde se Ńin cele 12 sesiuni plenare 

lunare, inclusiv sesiunea bugetară ). Perioadele de sesiune adiŃionale se Ńin la Bruxelles ; 
 b)- Comisiile Parlamentului European= la Bruxelles ; 
 c)- Secretariatul General al Parlamentului European= la Luxemburg ; 
 d)- Consiliul= la Bruxelles ( în lunile aprilie, mai şi octombrie sesiunile 

Consiliului se desfăşoară la Luxemburg ) ; 
 e)- Comisia= la Bruxelles ; 
 f)- Curtea de JustiŃie şi Tribunalul de Prim ă InstanŃă= la Luxemburg ; 
 g)- Curtea de Conturi= la Luxemburg ; 
 h)-Comitetul economic şi social=la Bruxelles ; 
 i)- Comitetul regiunilor = la Bruxelles ; 
 j)- Banca Europeană de InvestiŃii= la Luxemburg ; 
 k)-Institutul Monetar European şi Banca Centrală Europeană=la Frankfurt; 
 l)- Oficiul European de PoliŃie ( Europol )= la Haga. 
La 1 noiembrie 1993, intră în vigoare Tratatul privind Uniunea Europeană.  
Din 24 iunie 1994 se integrează în U.E. Republica Austria, Republica Finlanda şi 

Regatul Suediei. Avem aşadar 15 Ńări în U.E.  
 -7- Tratatul de la Amsterdam- semnat la 2 octombrie 1997- care modifică 

Tratatul  privind Uniunea Europeană, Tratatul instituind Comunit ăŃile Europene şi 
anumite acte conexe. A fost aprobat în luna mai 1999. 
 Uniunea îşi propune următoarele obiective : 
   -promovarea unui progres economic şi social echilibrat şi durabil şi a unui 
nivel înalt al ocupării forŃei de muncă, în special prin crearea unui spaŃiu fără frontiere 
interne, prin întărirea coeziunii economice şi sociale şi prin stabilirea unei uniuni economice 
şi monetare cuprinzînd, în viitor, moneda unică, conform dispoziŃiilor prezentului tratat ; 
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-afirmarea identităŃii sale pe scena internaŃională, în special prin 

implementarea unei politici externe şi de securitate comune, inclusiv prin definirea 
progresivă a unei politici de apărare comune, care să poată conduce la o apărare comună 
( conf. art. J7 ) ; 
   -întărirea protecŃiei drepturilor şi intereselor cetăŃenilor statelor membre 
prin instituirea unei cetăŃenii a Uniunii ; 
   -menŃinerea şi dezvoltarea Uniunii  ca o zonă a libertăŃii, securităŃii şi 
justiŃiei, în cadrul căreia libertatea de mişcare a persoanelor să fie asigurată împreună cu 
măsuri adecvate în domeniile controlului graniŃelor externe, azilului, imigrării, precum şi în 
materia prevenirii criminalităŃii şi luptei împotriva acestui fenomen ; 
   -menŃinerea integrală a acquis-ului comunitar şi dezvoltarea lui pentru a 
examina în ce măsură ar fi necesară o revizuire a politicilor şi formelor de colaborare 
instituite prin prezentul tratat, în vederea asigurării eficacităŃii mecanismelor şi instituŃiilor 
comunitare. 
 Obiectivele Uniunii  vor fi îndeplinite în conformitate cu dispoziŃiile prezentului tratat, 
în condiŃiile şi la termenele prevăzute în acesta, cu respectarea principiului subsidiarit ăŃii , 
adică nu se intervine,decît dacă, şi în măsura în care obiectivele activităŃii proiectate nu pot fi 
realizate de statele membre într-o manieră satisfăcătoare, însă pot fi realizate mai bine la 
nivel comunitar, datorită dimensiunilor sau efectelor acŃiunii proiectate. 
 Uniunea respectă identitatea naŃională a statelor membre. 
 -8- Tratatul de la Nisa ( Nice [ nis ] )-oraş în sud-estul FranŃei- semnat la 26 februarie 
2001- care modifică Tratatul  privind Uniunea Europeană, Tratatul instituind 
ComunităŃile Europene şi anumite acte conexe. 
 Tratatul a hotărît extinderea Uniunii Europene. 
 Aici tratatul privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi a OŃelului (C.E.C.O.) 
s-a desfiinŃat (a expirat)  [vezi pag.488 din Documente de bază ale ComunităŃii şi Uniunii 
Europene ediŃia a II-a, Editura Polirom, Iaşi 2002-coordonator Valentin Constantin referitor 
la Tratatul de la Nisa, iar la TVR1 pe 23 iulie 2002 s-a dat jos drapelul de către fostul 
preşedinte al Comisiei Europene ,Romano Prodi]. 
  La Copenhaga s-a hotărît pe 13 decembrie 2002 primirea a încă 10 Ńări  
( atunci România şi Bulgaria au fost amînate ). 
 Pe 16 aprilie 2003 au semnat Tratatul de integrare la Atena (în Grecia)  cele 10 Ńări: 
Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia, Lituania, Letonia, Slovenia, Estonia, Cipru şi Malta, iar 
primirea efectivă începînd cu data de 1 mai 2004. 
 Avem aşadar 25 de Ńări în U.E. 

Pe 22 iunie 1995 România a făcut cerere pentru integrare în U.E., iar pe 25 aprilie 
2005,în cadrul unei ceremonii oficiale, desfăşurate la Abatia de Neumunster din Luxemburg, 
România şi Bulgaria au semnat Tratatul de Aderare la U.E. , alături de reprezentanŃii celor 25 
de state membre. 

Pe 26 septembrie 2006 U.E. a confirmat integrarea României şi Bulgariei la data de  
01.01.2007. 

-9- Tratatul de la Lisabona - La 13 decembrie 2007, liderii Uniunii Europene au 
semnat Tratatul de la Lisabona, încheind astfel mai mulŃi ani de negocieri pe tema aspectelor 
instituŃionale, iar la 1 decembrie 2009, Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. 

Acesta va aduce schimbări atît pentru cetăŃeni, cît şi pentru instituŃiile europene şi va 
consolida democraŃia Uniunii.  

Tratatul de la Lisabona aduce 10 schimbări:  
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1. În procesul legislativ, Parlamentul European va fi egalul Consiliului (cu 

anumite excepŃii); deputaŃii europeni aleşi de dumneavoastra vor avea mai multă 
putere. 

2. Puterea Parlamentului European va creşte în deciziile privind bugetul UE, 
politica agricolă, justiŃia, afacerile interne etc. 

3. Numărul deputaŃilor europeni va fi de 751. 
4. Preşedintele Comisiei Europene va fi ales de Parlamentul European, pe baza 

unei propuneri a Consiliului European, care va trebui să ia în considerare rezultatele 
alegerilor europene. 

5. CetăŃenii vor avea putere de iniŃiativă legislativă: un milion de cetăŃeni 
provenind din statele membre UE vor putea cere Comisiei sa ia în considerare noi 
propuneri de lege. 

6. Două noi posturi vor fi create la nivel înalt în Uniunea Europeană: 
preşedintele UE (care va înlocui preşedinŃia rotativă) şi Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe şi politica de securitate. 

7. Pentru prima dată, un stat membru se poate retrage din Uniune. 
8. Carta drepturilor fundamentale, semnată în 2000, are forŃă juridică obligatorie 

(dar nu se va aplica în totalitate în Regatul Unit şi Polonia). 
9. Parlamentele naŃionale vor avea mai multă putere; acestea vor avea la 

dispoziŃie opt săptămîni pentru a semnala faptul că UE îşi depăşeşte autoritatea într-o 
propunere de lege europeana. 

10. Consiliul va vota mai mult prin sistemul de majoritate calificată, în locul 
unanimităŃii (majoritate de 55% din statele membre şi 65% din populaŃia europeană). 
Unanimitatea rămîne pentru domenii mai sensibile, precum fiscalitatea şi apărarea.  
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De ce unii da şi unii nu? 
 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

 C 83 
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Ediția în limba română    Comunicări şi informări                                            30 martie 2010 

 

VERSIUNE CONSOLIDATĂ 
A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI A TRATATULUI 

PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE 
 

DECLARA ȚII 
 

ANEXATE LA ACTUL FINAL AL CONFERIN ȚEI INTERGUVERNAMENTALE CARE A 
ADOPTAT TRATATUL DE LA LISABONA  

semnat la 13 decembrie 2007 RO 30.3.2010 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/335 

 
C. DECLARA ȚIILE STATELOR MEMBRE  

 

52. Declarația Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a 
Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii 

Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a 
Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Slovenia și a Republicii 

Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene 
 

(1)Belgia, (2)Bulgaria, (3)Germania, (4)Grecia, (5)Spania, (6)Italia, (7)Cipru, (8)Lituania, 
(9)Luxemburg, (10)Ungaria, (11)Malta, (12)Austria, (13)Portugalia, (14)România, (15)Slovenia și 
(16)Slovacia declară că:  

1.drapelul reprezentând un cerc cu douăsprezece stele aurii pe fond albastru,  
2.imnul extras din „Oda Bucuriei” din Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven,  
3.deviza „Unită în diversitate”,  
4.euro ca monedă a Uniunii Europene și  
5.ziua Europei sărbătorită pe data de 9 mai,  

continuă să reprezinte pentru aceste state simbolurile apartenenței comune a cetățenilor Uniunii 
Europene și ale legăturii lor cu aceasta.  
                                                                                                                                       vezi pag.355 

Nu doresc să reprezinte simbolurile Uniunii Europene următorele state : 
 (1)FranŃa,(2)Olanda,(3)Danemarca,(4)Irlanda,(5)Regatul Unit,(6)Finlanda,(7)Suedia,(8)Estonia,(9) Letonia, 
(10)Polonia,(11)Cehia. 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olanda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Danemarca
http://ro.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Unit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Finlanda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suedia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Letonia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cehia

